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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 

 

O Município de Grão-Pará, através do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento, inscrito no CNPJ nº 

02.073.207/0001-11, situado na Rua Barão do Rio Branco, n.187, Centro, neste ato representado pelo prefeito 

Municipal Sr. HELIO ALBERTON JUNIOR, torna público para conhecimento dos interessados, conforme 

preceitua a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que realizará inscrições para CREDENCIAMENTO de 

prestadores de serviços especializados na área da saúde, sendo regido pelas Leis Federais nº 8.666/93, nº 

8.080/90 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06, bem como pelas demais normas pertinentes e 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA (COM FINS LUCRATIVOS E SEM FINS 

LUCRATIVOS), ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA FINS DE 

ATENDIMENTO A NÍVEL AMBULATORIAL DE CONSULTAS, conforme especificações 

contidas neste Edital de Credenciamento e em seu Termo de Referência e demais Anexos. 

1.2. As inscrições para o credenciamento se darão pela proponente interessada a partir da primeira data 

subsequente a publicação do aviso deste edital, mediante apresentação dos documentos exigidos no 

item 5 deste Edital. 

 

 

2 – DA VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO 

 

2.1. Este Edital estará vigente pelo período de 12 (doze) meses, até disposição em sentido contrário a ser 

determinada pela autoridade competente. 

2.2. A revogação deste Edital dependerá de prévia publicação, utilizando-se os mesmos meios empregados ao 

tempo de sua edição. 

2.3. Enquanto estiver vigente o Edital, fica permitido o credenciamento, a qualquer tempo, de qualquer 

interessado, desde que preencha as condições ora exigidas. 

 

3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Serão admitidos a participar deste credenciamento os interessados que atenderem a todas as exigências 

contidas neste instrumento e/ nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado. 

3.2. Não serão admitidos à participação:  

a) Os interessados que por qualquer motivo estejam declarados como inidôneos ou punidos com suspensão do 

direito de licitar ou contratar com a Administração Pública;  

b) Os interessados inadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe ou que 

possuam qualquer nota desabonadora emitida pelo mesmo;  

c) Pessoas jurídicas reunidas em consórcio.  

 

 

4 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. Somente serão consideradas credenciadas as entidades que apresentarem a documentação, na íntegra e em 

plena vigência, e que comprovarem o atendimento às condições estabelecidas no Edital. 
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5 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO  

5.1. Enquanto estiver vigente este Edital, os participantes deverão entregar a documentação abaixo relacionados, 

em original ou por qualquer dos processos de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor designado 

pela Administração Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis), 

salvo as emitidas pela internet, via site oficial, todos da sede (matriz) ou todos da filial da proponente em uma 

única via, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz, em uma única via, em um envelope opaco, indevassável, rubricado, contendo na parte externa os 

seguintes dizeres:  

 

 

AO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2022 - FMS 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 - FMS 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO PROPONENTE 

DOCUMENTAÇÃO 

 

 

5.1.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

 

a)  REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual; 

b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL e suas alterações posteriores ou 

instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedades 

Empresárias, e no caso de Sociedade de Ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus 

Administradores; 

c) ATO CONSTITUTIVO devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 

Sociedade não Empresária (Simples), acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

d) DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento 

no País. 

e) AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO porte beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06 

deverão comprovar esse enquadramento tributário, através de Declaração expressa assinada de se enquadra 

como ME/EPP, e apresentação da Certidão Simplificada na Junta Comercial emitida há menos de 90 (noventa) 

dias. 

 

5.1.2. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante; 

e) Alvará de localização municipal; 

f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa (Certidão Negativa de Débitos Trabalhista).  

 

Observações: 1) Será considerada em situação regular a licitante cujo débito com as fazendas públicas ou com 

a seguridade social esteja com a exigibilidade suspensa. 2) Serão aceitas certidões positivas com efeito de 

negativa. 
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5.1.3. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 

OBS.: 1) As empresas licitantes com sede no Estado de Santa Catarina, deverão apresentar a certidão tanto via 

e-Proc quanto via SAJ, conforme orientação nas próprias certidões.  

OBS.: 2) Já as empresas de outros estados, deverão apresentar na forma da Lei vigente, especifica e distinta 

para cada ente da federação, expedida pelo distribuidor sede da licitante, ou de seu domicílio. 

 

5.1.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 

a) Solicitação formal de Credenciamento, através de ofício remetido ao Fundo Municipal de Saúde, com o 

preenchimento da tabela conforme item pretendido; ANEXO X. 

b) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto do credenciamento, através da apresentação de um ou mais atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;  

c) Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente, que comprove que a empresa fornecedora foi vistoriada 

pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou 

Municipal;  

d) Curriculum Vitae resumido do profissional que prestará o serviço (sendo obrigatoriamente sócio ou 

funcionário da unidade), com cópia dos seguintes documentos: Diploma de Graduação, Certificado de 

Especialidade (devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Classe) e Carteira de Identidade 

Profissional (emitida pelo Conselho Regional de Classe). Caso não conste na Carteira de Identidade 

Profissional, anexar também cópia do RG – Carteira de Identidade e do CPF/MF; 

e) Cadastro nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES;  

f) Declaração emitida pela empresa que está de acordo com todos os termos do Edital de Credenciamento nº 

03/2022 do Fundo Municipal de Saúde de Grão-Pará – Processo Licitatório nº 08/2022 FMS.  

g) Declaração individual ou coletiva com as respectivas assinaturas dos sócios e diretores, que não são 

servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (Lei n. 8.666/90), e também que não 

ocupam cargo ou função de chefia ou assessoramento, em qualquer nível da área pública de saúde no âmbito 

municipal.  

 

 

5.1.5. DECLARAÇÕES 

 

a) Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal – 

Modelo Anexo III; 

b) Declaração de que não há superveniência de fato impeditivo para a habilitação da proponente, sob as penas 

cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93 – Modelo Anexo IV;  

c) Declaração de que a empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 

9.854 de 27/10/99) – Modelo Anexo V;  

d) Declaração de que não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou 

membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei 

8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615 – Modelo Anexo VI; 

e) Declaração de que se sujeita as condições do Edital – Modelo Anexo VII; 

 

 

5.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

 

a) Serão feitas consulta ao serviço de verificação de autenticidade das Certidões emitidas pela Internet, ficando 

as proponentes dispensadas de autenticá-las.  
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b) A falta de quaisquer documentos é razão para o indeferimento da solicitação da proponente prestadora.  

c) Anualmente o Fundo Municipal de Saúde do Município de Grão-Pará exigirá das prestadoras credenciadas, a 

respectiva atualização dos documentos acima elencados e apresentados, para atender aos serviços prescritos no 

item 1.1 deste edital.  

d) Uma vez homologada a inscrição, a prestadora de serviços selecionada será convocada para firmar o Termo 

de Credenciamento (Contrato).  

e) A negativa ou não comparecimento quanto ao item anterior, acarreta a anulação da inscrição.  

f) Todos os documentos solicitados na habilitação deverão ser apresentados preferencialmente conforme 

sequência acima mencionada, e poderão ser apresentados em original ou deverão ser apresentados por qualquer 

processo de cópia autenticada em cartório, ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos que 

forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do processo licitatório.  

g) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, devendo assinalar sua situação 

no campo correspondente no Anexo V, ficando esclarecido que deverão regularizar a situação como condição 

para a subscrição da Autorização para a Prestação de Serviços – APS.  

h) Em até 03(três) dias úteis após serem protocolizados os pedidos de credenciamento, a Comissão Permanente 

de Licitações se reunirá e fará a análise da documentação exigida no item 05; 

i) A decisão quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido de credenciamento será comunicada mediante 

ata de sessão à empresa interessada via e-mail informado no Pedido de Credenciamento; 

j) Em caso de deferimento o extrato do credenciamento será publicado no DOM-Diário Oficial dos Municípios, 

e poderá ser homologado decorridos 5 (cinco) dias úteis desde que não haja recurso. 

k) As decisões da Comissão Permanente de Licitações que negarem o credenciamento serão sempre 

fundamentadas, e delas caberão recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis a partir da comunicação da decisão. 

l) Em hipótese nenhuma os envelopes de Documentação serão devolvidos a interessada. 

 

6 - DA EXTINÇÃO  

 

6.1. A inadimplência de qualquer das partes poderá acarretar o término deste Contrato de Credenciamento 

independentemente de interpelação, notificação judicial ou extrajudicial, a menos que à parte infratora corrija 

sua inadimplência até o 15º (décimo quinto) dia após a data em que receba a comunicação da falta cometida a 

ser enviada, por escrito, pela parte prejudicada.  

6.2. As partes se reservam o direito de rescindir, o presente Contrato de credenciamento, mediante comunicação 

prévia de 30 (trinta) dias, respeitados os compromissos assumidos.  

 

7 - DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. O Município de Grão-Pará através do Fundo Municipal de Saúde reserva-se o direito de fiscalizar, de forma 

permanente, a prestação dos serviços pelas credenciadas, podendo proceder ao descredenciamento, em caso de 

má prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla 

defesa; 

7.2. O credenciamento configurará uma relação contratual de prestação de serviços.  

 

8 - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

8.1. O local de entrega dos “Documentos de Habilitação” será na Prefeitura Municipal de Grão-Pará, localizada 

na Rua Barão do Rio Branco, 187 – Grão-Pará/SC -CEP: 88.890-000, no Setor de Licitações,  

8.2. Ao apresentar “Documentos de Habilitação” o proponente se obriga nos termos do presente 

credenciamento.  

8.3. Fica estabelecido, de forma criteriosa, que a realização do objeto desta licitação, será remunerado pelos 

valores estabelecidos no Decreto Municipal nº 28/2022 de 20 de setembro de 2022.  
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8.4. Fica permitido o credenciamento, no período estabelecido no item 2.1, de qualquer interessado, pessoa 

jurídica, que preencha as condições exigidas;  

8.5. Serão imediatamente excluídos do rol de credenciados os que não cumprirem as regras e condições fixadas 

para o atendimento aos usuários do SUS;  

8.6. Fica estabelecida a possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo, pela credenciada, bastando 

notificar o Fundo Municipal de Saúde, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;  

8.7. Serão convocados a fornecer para o Fundo Municipal de Saúde, todas as credenciadas de acordo com as 

necessidades do Fundo.  

8.8. À medida que o Fundo Municipal de Saúde receber os documentos, este procederá à verificação se os 

mesmos atendem ao exigido na cláusula terceira do credenciamento. 

8.9. Os usuários poderão denunciar qualquer irregularidade verificada na prestação dos serviços, a qual caberá 

ao Fundo Municipal de Saúde investigar e tomar as providências cabíveis. 

8.10. É vedado ao Credenciado cobrar diretamente do beneficiário qualquer importância a título de honorários 

ou serviços prestados concernentes aos procedimentos contratados. 

 

9 - DO PREÇO  

 

9.1. A Secretaria Municipal de Saúde pagará pelos procedimentos o valor estabelecido no Decreto Municipal nº 

28/2022, de 20 de setembro de 2022 – ANEXO IX. 

9.2. Os preços, ora estipulados, são fixos e irreajustáveis.  

9.3. Cada CREDENCIADA poderá receber um pagamento mensal em montante diferenciado, variável em 

função da demanda, não havendo variação, entretanto, no que tange ao preço unitário estabelecido no item 9.1, 

aplicável a todos os estabelecimentos. 

 

10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1. As despesas decorrentes do presente Edital de Licitação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) 

orçamentária(s):  

14.001.10.301.0014.2.030.3.3.90.0.1.78.50.78- Aplicações Diretas (Código Reduzido: 6). 

 

11 – DAS IMPUGNAÇÕES 

 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início do recebimento dos pedidos de credenciamento, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, cabendo à 

comissão decidir sobre a petição no prazo de um (1) dia útil.  

11.2. Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração procederá a 

sua retificação e republicação, com devolução dos prazos. 

 

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

12.1. A CREDENCIADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do processo de Credenciamento. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente 

que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido CREDENCIADA, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis.  

12.1 A Proponente ao apresentar documentos de habilitação e estando com os mesmos dentro do exigido por 

este Edital, estará credenciada para prestação dos serviços objeto do credenciamento após a homologação das 

inscrições.  

12.2. A credenciada apresentará mensalmente ao Fundo Municipal de Saúde, até o 2o (segundo) dia útil do mês 

subsequente da prestação dos serviços, as faturas e os documentos referentes aos serviços efetivamente 

prestados. Após a validade dos BPA’S (Boletim de Produção Ambulatorial) realizada pela Secretaria Municipal 

de Saúde.  
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12.3. Em caso de Revogação ou Anulação deste credenciamento serão observadas as disposições da Lei 

8.666/93 e alterações.  

12.4. O prazo para assinatura do contrato de credenciamento será de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia 

seguinte ao da comunicação ao interessado, podendo ser prorrogado por igual período mediante formalização do 

pedido.  

12.5. Fazem parte integrante deste edital:  

 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II – Minuta do Contrato;  

Anexo III – Declaração de Idoneidade; 

Anexo IV – Declaração de Fatos Impeditivos;  

Anexo V – Declaração de não emprego de menores; 

Anexo VI – Declaração de que não possui empregado público; 

Anexo VII – Declaração de que se sujeita as condições do Edital; 

Anexo VIII – Declaração de enquadramento ME ou EPP; 

Anexo IX – Decreto Municipal nº 28/2022; 

Anexo X – Pedido de Credenciamento.  

 

12.6. Aplica-se ao presente credenciamento nas partes omissas, a legislação em vigor.  

12.7. As informações e os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderão ser solicitados 

pelo telefone (0**48) 3652-1177, com a Comissão de Licitações na sede administrativa do Município de Grão-

Pará – situado à rua Barão do Rio Branco, 187, ou através do e-mail: licitacoes@graopara.sc.gov.br, nos dias 

úteis no horário de expediente externo, das 12h30min às 18h30min.  

  

 

Grão-Pará/ SC, 27 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022    

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

O Município de Grão-Pará, através do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento, inscrito no CNPJ nº 

02.073.207/0001-11, situado na Rua Barão do Rio Branco, n.187, Centro, neste ato representado pelo prefeito 

Municipal Sr. HELIO ALBERTON JUNIOR, torna público para conhecimento dos interessados, conforme 

preceitua a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que realizará inscrições para CREDENCIAMENTO de 

prestadores de serviços especializados na área da saúde, sendo regido pelas Leis Federais nº 8.666/93, nº 

8.080/90 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06, bem como pelas demais normas pertinentes e 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

1. OBJETO  

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA (COM FINS LUCRATIVOS E SEM FINS 

LUCRATIVOS), ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE PARA FINS DE 

ATENDIMENTO A NÍVEL AMBULATORIAL DE CONSULTAS. 

1.2. SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS NAS ESPECIALIDADES DE: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 

MEDIDA 

QUANTID. 

MENSAL 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL/ 12 

MESES 

01 MÉDICO - CLÍNICO 

GERAL 

HRS 

 

960 R$ 112,50 R$ 1.296.000,00 

02 MÉDICO - 

PEDIATRA 

CONSULTA 200 R$ 66,00  R$ 158.400,00 

03 MÉDICO - GINECO-

OBSTETRA 

CONSULTA 100 R$ 66,00  R$ 79.200,00 

04 MÉDICO - 

PSIQUIATRA 

CONSULTA 40 R$ 95,00  R$ 45.600,00 

TOTAL GERAL R$ 1.579.200,00 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

2.1. Constituição Federal, 1988, art. 37, caput, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

2.2. Constituição Federal, 1988, art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

2.3. Lei 8.080/90, art. 2º, que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º, Lei 8.080/90).  

2.4. Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, qual institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública.  

2.5. Portaria n° 1034, de 05 de maio de 2010, que dispõe sobre a participação complementar das instituições 

privadas com ou sem fins lucrativos de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

2.6. Decisão 656/1995 do TCU. 
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3. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

3.1. As empresas que possuírem matriz e filial(is) somente poderão participar da presente Chamada Pública por 

meio de um único CNPJ, por meio do qual receberão os pagamentos caso sejam contratadas.  

3.2. O prestador contratado deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier 

causar aos usuários.  

3.3. O prestador contratado deverá permitir o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados, pela 

Secretaria de Saúde ou Comissão designada para tal atividade. Para isto, o prestador contratado deverá 

apresentar de imediato, materiais, documentos, prontuários ou demais informações necessárias ao 

acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados.  

3.4. Os recursos humanos deverão ser disponibilizados pelo prestador contratado, conforme critérios para 

composição de quadro mínimo de profissionais necessários para prestação dos serviços contratados.  

3.5. O atendimento prestado deverá ser pautado por protocolos clínicos assistenciais baseados em evidências 

científicas em saúde e pelas normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e demais gestores do SUS.  

3.6. O prestador contratado deverá estar disponível para a prestação do serviço a partir do momento de 

assinatura do contrato.  

3.7. O prestador contratado deverá ter as habilitações necessárias para realização dos procedimentos objeto deste 

Edital de Chamada Pública, de acordo com as normatizações do Ministério da Saúde e demais legislações 

vigentes.  

3.8. Possuir profissional com registro no órgão competente, Responsável Técnico.  

3.9. Os prestadores responderão exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução do objeto 

contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de 

vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Município 

de Grão-Pará.  

3.10. Os prestadores deverão manter-se, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

e condições de habilitação exigidas neste instrumento  

3.11. Todos os prestadores contratados ficarão sujeitos à auditoria da Secretaria Municipal de Saúde durante a 

vigência do contrato.  

3.12. Não poderá haver qualquer obstáculo ou impedimento às vistorias técnicas que serão realizadas pela 

Secretaria de Saúde e pela área de Auditoria.  

3.13. O prestador auditado pela Secretaria Municipal de Saúde deverá disponibilizar local para os auditores e 

disponibilizar documentação solicitada pela auditoria.  

3.14. A produção dos serviços prestados deverá ser registrada e apresentada mensalmente, até o 2º dia útil, do 

mês subsequente.  

3.15. A prestação do serviço não gera vínculo empregatício entre os empregados do prestador e a Secretaria 

Municipal de Saúde, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

3.16. O prestador manterá informatizado a base de dados, com condições de auditar os procedimentos 

realizados. 

3.17. É vedado ao Credenciado cobrar diretamente do beneficiário qualquer importância a título de honorários 

ou serviços prestados concernentes aos procedimentos contratados. 

 

 

4. DO VALOR  

 

4.1. Os valores dos serviços prestados serão os previstos no Decreto Municipal nº 28/2022, de 20 de setembro 

de 2022, Anexo IX. 

 

5. DOS REPASSES FINANCEIROS  

 

5.1. Os pagamentos serão efetivados mensalmente, em conta corrente do credenciado, que deverá ser informada 

por escrito até o momento da assinatura do Contrato.  
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5.2. A credenciada deverá providenciar e encaminhar, no prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas antes do 

vencimento, a entrega da nota fiscal e das Certidões Negativas de Débitos – CND (Municipal, Estadual e 

Federal – FGTS e INSS), à CONTRATANTE para recebimento dos valores pactuados.  

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E OBRIGAÇÕES  

 

6.1. Apresentar a documentação exigida neste edital.  

6.2. Atender as condições exigidas neste edital.  

6.3. O prestador contratado deverá realizar as consultas conforme estabelecido neste Edital e seus anexos e 

Termo de Contrato a ser firmado; 

6.4. Os prestadores contratados responderão exclusivamente e integralmente pela utilização de pessoal para a 

execução do objeto contratado, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para 

a Secretaria Municipal de Saúde.  

6.5. Os prestadores contratados deverão manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 

CNES, compreendendo os dados referentes aos profissionais, alvará sanitário, serviços oferecidos, atendimento 

prestado, instalações físicas, dados bancários, equipamentos, postos de coleta, telefone, endereço e horário de 

funcionamento.  

6.6. A produção dos serviços prestados deverá ser registrada e apresentada mensalmente pelo Sistema de 

Informação Hospitalar, ou outro sistema disponibilizado pelo Ministério da Saúde.  

6.7. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde toda e qualquer alteração de dados cadastrais para atualização. 

6.8. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar a Secretaria de Saúde de 

Grão-Pará ou terceiros, tendo como agente ao prestador contratado, na pessoa de prepostos ou estranhos.  

6.9. Apresentar sempre que solicitado pela Secretaria de Saúde, comprovação de cumprimento das obrigações 

tributárias e sociais legalmente exigidas.  

6.10. Não poderá haver qualquer obstáculo ou impedimento às vistorias técnicas que serão realizadas pela 

Comissão de Credenciamento de Serviços de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.  

6.11. Comprovante de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES). 

 

7. NÃO PODERÃO CONTRATAR  

 

7.1. Aqueles que deixarem de cumprir qualquer item deste Edital.  

7.2. Prestadores declarados inidôneos por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual e/ou municipal;  

7.3. Aquele que se encontrar em processo de falência ou recuperação judicial, concordatária, concurso de 

credores, dissolução e liquidação;  

7.4. É vedada a participação de prestadores em consórcio. 

 

8. DAS VISTORIAS TÉCNICAS, AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES  
 

8.1. Todo o prestador contratado ficará sujeito à auditoria da SMS durante a vigência do contrato ou até 

quando a legislação vigente possibilitar tal ação, realizadas por auditores.  

8.2. Todo prestador auditado pela Secretaria Municipal deverá: a) Disponibilizar local para os auditores; 

b) Responder relatório no tempo solicitado pela auditoria; c) Disponibilizar documentação solicitada pela 

auditoria. 

 

9. DA SELEÇÃO  

 

9.1. Serão selecionados os prestadores que atenderem a todas as exigências do presente edital e obtiverem 

declaração de não objeção à assinatura do contrato. 
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10. DO CONTRATO E TETO FINANCEIRO  

 

10.1. Os prestadores selecionados serão chamados para assinatura do contrato, conforme necessidade e 

conveniência da Secretaria Municipal de Saúde.  

10.2. No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do prestador selecionado, deverá ser 

assinado Termo de Desistência. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

11.1. A vigência do presente Termo de Credenciamento é de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, 

sendo facultada a prorrogação por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 

autoriza o art. 57, II, da Lei nº 8666/1993. 

 

 

Grão-Pará/ SC, 27 de setembro de 2022. 

 

 

 

HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 

 

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO N. _____/2022 FMS 

 

 

 O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ/ SC, através da Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ n. 

82.558.149/0001-55, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará/ SC, de ora em diante 

simplesmente denominado de CONTRATANTE, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, e, de 

outro lado, ________________ empresa inscrita no CNPJ n. __________________, endereço da contratada, de 

ora em diante simplesmente denominada de CONTRATADA, nos termos do Edital de Chamada Pública n. 

03/2022, acordam a prestação de serviços nos termos previstos nas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1ª. O CONTRATADO prestará serviços de médico (-------------), com as seguintes especificações: 

Descrição: Prestação de Serviços de Médico (----------), realizando consultas, tratamentos, de acordo com a 

programação de atendimentos e pré-marcações da Secretaria Municipal de Saúde. 

Quantificação: Total de (xx) consultas/horas mensais. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2ª. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor global de R$ ------ (---------------------------------), 

perfazendo o valor de R$ ------- (--------------------------) mensais, considerando o máximo de ---- consultas/horas 

ao mês, sendo preço unitário de R$ ---- (---------------------), com vencimento após o dia 10 (dez) do mês 

subseqüente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

3ª. O CONTRATADO emitirá Nota Fiscal especificando os serviços prestados e os respectivos preços. O 

CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os valores relativos aos serviços prestados, de forma mensal, 

após o dia 10 (dez) do mês subsequente. 

Parágrafo Único: Não havendo a utilização da quantidade total de horas/consultas mensais, o Município fica 

desobrigado do pagamento das quantidades não utilizadas 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

4ª. O presente Contrato é celebrado por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

meio de termo aditivo, na forma da Lei, de acordo com art. 57, I, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

5ª. São obrigações do CONTRATADO: 

a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia e expressa anuência da 

Administração; 

b) Assumir inteira responsabilidade sob a execução plena do objeto do Contrato, de acordo com as 

especificações constantes da proposta apresentada e todas as disposições do Edital de Chamada Pública nº 

03/2022, Processo Licitatório nº 08/2022; 

c) Em tudo agir segundo as diretrizes do CONTRATANTE, edital convocatório de licitação, contrato firmado e 

legislação nacional; 

d) Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados ao CONTRATANTE 

e/ou a terceiros, provocados diretamente pelo CONTRATADO ou pela omissão ou inadequada prestação de 

serviços, especificado na cláusula primeira deste Contrato; 
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e) Manter, durante a vigência do Contrato, Carteira Profissional com registro no Conselho Regional de 

(Medicina), bem como respeito ao Código de Ética e Legislação Pátria; 

f) Aceitar e colaborar com os métodos de supervisão das atividades adotadas pelo CONTRATANTE; 

g) Fornecer, mensalmente, relatório das consultas realizadas. 

h) É vedado ao Credenciado cobrar diretamente do beneficiário qualquer importância a título de honorários ou 

serviços prestados concernentes aos procedimentos contratados. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6ª. É dever do CONTRATANTE: 

a) exercer ampla e irrestrita fiscalização dos serviços realizados pelo CONTRATADO, de acordo com as regras 

do art. 67, 68, 73, inciso I, §§ 2º e 3º, e 76, da Lei 8.666/93; 

b) cumprir os prazos de pagamento dos serviços realizados pelo CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

7ª. O CONTRATANTE, para atender os dispêndios decorrentes com a execução deste Contrato, dispõe dos 

recursos orçamentários que correrão por conta do orçamento vigente para o exercício de 2022, conforme 

descrição abaixo: 

14.001.10.301.0014.2.030.3.3.90.0.1.78.50.78- Aplicações Diretas (Código Reduzido: 6). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8ª. O inadimplemento de qualquer das partes, implicará no pagamento de multa administrativa de 10 % do valor 

total do Contrato, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo a ser instaurado pelo 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO ANTECIPADA 

9ª. O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato por ato administrativo unilateral, por razões de 

interesse público, por supressão por parte da Administração Municipal, por infração ao Edital de Chamada 

Pública nº 03/2022, do Fundo Municipal de Saúde, ou por qualquer hipótese prevista no artigo 78, incisos I a 

XII e XVII, da Lei 8.666/93, ou, ainda, por acordo amigável entre as partes ou decisão judicial, conforme art. 

79, da Lei 8.666/93. 

Parágrafo único. A rescisão contratual será precedida de notificação extrajudicial, seguindo as regras dos 

artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CREDENCIADA 

10.1. É de responsabilidade exclusiva da CREDENCIADA, civil e criminalmente, as eventuais indenizações por 

danos causados aos usuários, órgãos do SUS ou terceiros, decorrentes de ação ou omissão voluntária, de 

negligência, imperícia ou imprudência, para indenização de danos morais, materiais, estéticos, inclusive pensão 

mensal vitalícia.  

10.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste Contrato por órgãos do Ministério da Saúde e 

Fundo Municipal de Saúde não excluem nem reduzem a responsabilidade civil da CREDENCIADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução do presente Contrato, fica eleito o FORO da 

Comarca de Braço do Norte/SC. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12. É facultada ao CONTRATANTE, durante a validade do contrato de prestação de serviços, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar o processo ou a averiguar fatos, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar no processo licitatório. 

 

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666/93, e, na lacuna também desta, pelas disposições 

contidas no Código Civil Brasileiro. 
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E, por estarem justos e contratados, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 

de 02 (duas) testemunhas que também assinam. 

 

 

Grão-Pará/ SC, ___ de _______de 2022. 

 

 

 

 

 

HELIO ALBERTON JUNIOR                                       REPRESENTANTE CONTRATADA 
Prefeito Municipal                                                          Função da representante da CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHA 

 

______________________________                             _____________________________________ 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 

 

 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

 

 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE do procedimento licitatório, sob a 

modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Grão-Pará/SC que não 

fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 

 

 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 

 

 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

 

 

 

 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 

9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 

 

 

 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADO PÚBLICO 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

(Razão Social) ___________________________________________________________________ 

CNPJ/MF Nº ______________________________________________________________ 

 Sediada_________________________________________________________________________ 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 

modalidade Chamada Pública nº 03/2022 – Processo de Licitação n.08/2022, instaurada pelo Município 

de Grão-Pará não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou 

membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data _______ 

Local________________ 

Nome do declarante _________________ 

RG____________________ 

CPF___________________ 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 

 

 

 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AS CONDIÇÕES DO EDITAL 

 

 

 

 

 

 

(Razão Social) ___________________________________________________________________ 

CNPJ/MF Nº ______________________________________________________________ 

 Sediada_________________________________________________________________________ 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 

modalidade Chamada Pública nº 03/2022 – Processo de Licitação n.08/2022, instaurada pelo Município 

de Grão-Pará que se sujeita a todas as condições do Edital. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data _______ 

Local________________ 

Nome do declarante _________________ 

RG____________________ 

CPF___________________ 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 

 

 

 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06) 

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]  

 

 

 

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos: 

 

 ( ) que estamos enquadrados, no momento de requerimento de credenciamento, na condição de 

microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei 

complementar nº 123/06.  

 

[ou]  

 

( ) que estamos enquadrados, no momento de requerimento de credenciamento, na condição de empresa 

de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei 

complementar nº 123/06. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data _______ 

Local________________ 

Nome do declarante _________________ 

RG____________________ 

CPF___________________ 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 

 

ANEXO IX – DECRETO MUNICIPAL Nº 28/2022 

 

 

DECRETO Nº 28/2022, DE 20 de setembro de 2022 
 

“DISPÕE SOBRE O VALOR DAS CONSULTAS/ HORA 
ATENDIMENTO MÉDICO DE CREDENCIADOS NO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO-PARÁ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
 
HELIO ALBERTON JUNIOR, Prefeito do Município de Grão-Pará, no uso de suas atribuições legais, nos 
termos da Lei Orgânica Municipal, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam estabelecidos os valores para consultas ou hora atendimento, conforme o caso, para 
credenciados no Fundo Municipal de Saúde de Grão-Pará,  
 
I – Médico Clínico Geral: R$ 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos) por hora atendimento; 
II – Médico Pediatra: R$ 66,00 (sessenta e seis reais) por consulta realizada; 
III – Médico Gineco-obstetra: R$ 66,00 (sessenta e seis reais) por consulta realizada; 
IV – Médico Psiquiatra: R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por consulta realizada. 
 
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Paço Municipal João Batista Alberton, 20 de setembro de 2022. 
 

 
_______________________ 
HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 
 
 

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC. 
 

 
_______________________ 

EDMAR KEMPER NANDI 
Secretário Municipal da Administração e Fazenda 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2022 

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 

 

 

 

ANEXO X – PEDIDO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

(Empresa, CNPJ, endereço, telefone) representada neste ato pelo senhor (a) (nome completo, CPF, RG, 

função/cargo) pelo presente, após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital de 

Credenciamento nº 03/2022 – FMS, apresenta o pedido de pré-qualificação para o credenciamento, nos termos 

consignados no citado ato convocatório e seus anexos, com os quais concorda plenamente. Declara ainda que 

aceita os valores propostos e que se a prestar os serviços conforme tabela abaixo: 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 

MEDIDA 

QUANTID. 

MENSAL 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL/ 12 

MESES 

01 MÉDICO - CLÍNICO 

GERAL 

HRS 

 

------ R$ 112,50 R$ --------- 

02 MÉDICO - 

PEDIATRA 

CONSULTA ------ R$ 66,00  R$ --------- 

03 MÉDICO - GINECO-

OBSTETRA 

CONSULTA ------ R$ 66,00  R$ --------- 

04 MÉDICO - 

PSIQUIATRA 

CONSULTA ------- R$ 95,00  R$ ---------- 

TOTAL GERAL R$  --------- 

 

 

 

Para tanto, apresenta em anexo toda a documentação exigida para o referido credenciamento. 

 

 

Informamos que o funcionário que prestará o serviço é ______________________________, inscrito no 

CPF nº _____________________ e RG nº_____________. 

 

 

 

 

____________________,_______ de____________ de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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